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ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ, 

від 25 квітня 2017 року,                                                                                       

через візіонерку Марію Павлович – Лунетті 

"Дорогі діти! Любіть, моліться і свідчіть про мою присутність 

усім тим, хто далеко. Своїм свідченням і прикладом можете 

наблизити серця, які далеко від Бога і Його благодаті. Я з вами і 

заступаюся за кожного з вас, щоб із любов’ю та відвагою свідчили 

й підбадьорювали всіх тих, які далеко від мого Непорочного Серця. 

Дякую вам, що відповіли на мій заклик."  

"Дорогі діти! Закликаю вас молитися, не просячи, але приносячи 

жертву – жертвуючись. Закликаю вас до об’явлення правди і 

милосердної любові. Я молюсь до свого Сина за вас, за вашу віру, яка 

все більш маліє у ваших серцях. Прошу Його, щоб поміг вам 

божественним духом, як і я бажаю допомогти вам материнським 

духом. Діти мої, маєте бути кращі. Лише ті, котрі чисті, смиренні 

і наповнені любов’ю, підтримують світ – спасають себе і світ. 

Діти мої, мій Син є серце світу. Його треба любити і до Нього 

молитись, а не завжди Його зраджувати знову. Тому ви, апостоли 

моєї любові, помножуйте віру в серцях людей своїм прикладом, 

своєю молитвою і милосердною любов’ю. Я поруч вас, я вам 

допоможу. Моліться, щоб ваші пастирі мали якомога більше 

світла, щоби могли просвітити всіх тих, які живуть у темряві. 

Дякую вам!" 

 

ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ, ЦАРИЦІ МИРУ, 

від 2 травня 2017 року,                                                                                       

через візіонерку Міріану Драґічевич–Солдо 
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 Господь Бог у Своєму провидінні, свободі та 
любові обрав Марію з Назарету і закликав Її 

стати Матір’ю Свого Сина. Коли Бог кличе, Він 
робить це без примусу, у свободі серця. Марія 
відповіла згодою і сказала Йому Своє «так». Це 
«так» Богові Вона продовжує говорити і сьогодні 

— явліннями і близькістю до нас, людей. Вона 
сповнена благодаті, тому каже: підбадьорюйте 
всіх тих, які далеко від мого Непорочного Серця. 
Бог і сьогодні дарує нам Матір Свого Сина, 

посилаючи Її до нас, щоб Вона промовляла до 
нас, кликала і спонукала бути ближче до Господа 
— Того, Хто є Джерелом благодаті і повноти 
життя. 

 У цьому посланні Богородиця тричі 
говорить про необхідність 
свідчити. Свідком може бути 
тільки той, хто бачив, 

пережив, торкнувся чогось і 
передає це іншим. Як пише 
апостол Іван: «Що було 

споконвіку, що ми чули, що 
бачили нашими очима, що 
оглядали і чого руки наші 

доторкалися…» (І Ів. 1: 1). 
Апостоли — надійні свідки 

ж и т т я  І с у с а ,  Й о г о 
страждання, смерті і 
воскресіння. На вірі 
перших свідків заснована і 

наша віра. Той скарб віри, 
посіяний у серцях апостолів 
Ісуса, дійшов до нас за 
допомогою засвідчення та 

п р и й н я т т я  ї х н ь о г о 
свідоцтва. 
 Н а в ч и т и с я 
засвідченню не можливо з 

книг. Не може воно бути і 

 

 

«...Та ви приймете силу  
Святого Духа, що на вас зійде,  

і будете моїми свідками  
в Єрусалимі, у всій Юдеї  

та Самарії й аж до краю землі»  
                                            (Ді. 1: 8). 
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звичкою, звичаєм чи традицією, які 
не глибоко торкаються нашого життя. 
С п р а в ж н я  в і р а  п о з б а в л е н а 
формалізму. Вона — прояв віри в 

живого Бога. Ушанування Бога не 
може бути втечею від життя. Учні 
Христові не шукають перш 
за все безпеки для себе. 

Вони не тікають від свого 
пророчого завдання, вони 
усвідомлюють, що повинні 
донести іншим те послання, 

яке отримали. 
 С в і д о к  п о в и н е н 
свідчити, переконуючи 

силою благодаті і життя. 
Якщо це не так, його 
свідчення має протилежний 
ефект, і все зло через нього 

може перейти на інших. 
Своїх свідків Бог робить 
сильними та великими і дає 
їм Свою благодать. Якщо 

л ю д и н а  в і д к и н е  ц ю 
благодать, то заслуговує на 
презирство і відкидання. 
 Ісус не залишає Своїх 

свідків самих, але дає їм 
силу: «Та ви приймете силу Святого 
Духа, що на вас зійде, і будете моїми 
свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та 

Самарії й аж до краю землі» (Ді. 1: 8). 
 Бути свідком означає віддавати 
всього себе, жити євангельською 
зв і с ткою самому ,  п ерш  н іж 

передавати її іншим, жити в 
особистій зустрічі з Богом, Який став 
людиною, із Господом померлим і 
воскреслим.  Св ідок  повинен 

відповісти на любов, якою Бог 
полюбив нас, бути готовим до 
найбільших жертв, до пролиття крові 
задля свідчення любові. 

 Тільки те свідоцтво, яке готове 
на мучеництво, готове страждати, 
віддавати власне життя за істину, — 

справжнє. 
 Також і свідоцтво про близькість 
Богородиці, Її присутність і любов 
включає в себе нерозуміння іншими, 

неприйняття й страждання. Важливо 
встояти на шляху, на якому живуть 
посланнями і словами Богородиці. Ми 

не можемо дати себе збентежити, 
незважаючи на всі перешкоди. 
Важливо продовжувати вдивлятися в 
Непорочне Серце Богородиці, яке 

вкінці тріумфуватиме у всіх тих, хто 
вистоїть до кінця. 

 Молитва: 

 
 Пресвята Діво Маріє, Пречиста 

Мати, дякуємо Тобі  за Твою 
витривалість із нами. Дякуємо 
Небесному Отцеві, Який дозволив Тобі 
бути з нами, закликати нас через 

Твої явління і послання. Дякуємо за 
кожне людське серце, яке відкрилося 
Бож ій  благод аті  через  Твою 
присутність. Дякуємо за всіх 

справжніх свідків Твоєї присутності і 
любові. Випроси нам у Свого Сина 
благодать постійності і справжнього 
життя за Євангелієм усупереч усім 

труднощам, які нам зустрічаються. 
Притягни наші серця, Пресвята Діво 
Маріє, до Свого Непорочного Серця, 
щоб кожен міг відчути, як Ти любиш 

нас. Тільки так ми зможемо стати 
справжніми свідками Твоєї любові та 
благодаті, яку Ти несеш і даруєш нам 
у Своєму Серці. Амінь. 

 
(M.M.) 

  

  

 

 

 
 

«Бути свідком означає  

жити євангельською звісткою...»  
                                            

Фото: Foto Ðani  



И сегодня Дева Мария призывает 

нас к активному сотрудничеству, 

говоря: «молитесь в Моих намерениях». 

Она рассчитывает на нас, ибо когда мы 

молимся в Её намерениях, то забываем 

о своих нуждах и отдаём себя в Её 

распоряжение.  

 

Молитва: 

Мария, Матерь Наша, благодарим 

Тебя за то, что Ты вновь и вновь  

повторяешь: «Я с вами и заступаюсь за 

вас». Ты говоришь: «В одиночку вы 

ничего не сможете, не можете 

остановить зло, которое хочет 

завладеть миром и уничтожить его. 

Но по Божьей воле, все вместе вы 

можете изменить всё». Вместе с Тобой 

молим о мире, за Твои намерения. 

Соединяем наши молитвы с Твоими, 

чтобы осуществилось всё то, к чему 

Ты нас призываешь. Аминь. 

(Терезия Гажиова) 
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молитва не стане для вас 
радісною зустріччю з вашим 
Спасителем. Прийміть Вервицю. 
Проста молитва на вервиці може 
зробити чудеса, як у світі, так й у 
вашому житті. Я благословляю 
вас і залишуся з вами, поки Бог 
буде цього бажати. З вервицею в 
руках і любов'ю в серці йдіть зі 
мною. Веду вас до Воскресіння в 
м оє м у С и н ов і .  Д і ти  м о ї , 
поверніться до молитви Вервиці. 
Моліться її з відчуттями доброти, 
жертви і милосердя. Моліться не 
лише словами, але й ділами 
милосердя. Моліться з любов'ю за 
всіх людей».   
 Кожне «Радуйся, Маріє!» - це 
поцілунок Марії нашого серця. 

 «Бути вдома» не означає бути в будинку, 
у кімнаті, у чотирьох стінах із дахом над 
головою. «Удома» означає бути там, де 
відчуваєш, що тебе люблять, де приймають 
тебе, де тебе погладять по голові. «Удома» 
означає бути біля мами. І це Меджуґор'є. «Тут 
ти вдома, у Мами, прийнятий і люблений», - 
сказалa недавно одна паломниця. 
 Давати свідчення про присутність Марії 
можна лише тоді, якщо ми самі її пережили. 
Якщо свідчитимемо про щось, чого не 
пережили, що далеке від нас, ми не будемо 
переконливі. Присутність Марії можна 
пережити через досвід Божої любові. 
 Тисячі людей у всьому світі свідчать про 
те, що в місцях благодаті, де являлася Марія, 
відчули Божу любов, і саме там почалося їх 
повернення додому - до Отця. 
 Ми часто чуємо в посланнях Марії: «Я 
люблю вас; 
л ю бл ю  в ас 
б е з м е ж н о ю 
Божою любов'ю; 
л ю бл ю  в ас 
н і ж н о ю 
любов'ю. Якби 
ви знали, як 
сильно Я вас 
люблю, ви б 
плакали від 
радості». 
 Її любов 
ми можемо 
пізнавати так 
само, як і Божу 
любов, - у 
м о л и т в і , 
особливо в 
молитві на 
вервиці, що 
надзвичайно 
сильно можна 
прожити протягом травня - місяця, 
присвяченого Діві Марії: «Діточки, Вервиця 
мені особливо дорога. Відкривайте мені свої 
серця в молитві на вервиці - і я зможу вам 
допомогти. Діточки, молитва творить чуда. 
Коли ви втомлені і хворі, коли не бачите 
сенсу вашого життя, візьміть вервицю і 
моліться; моліться до тих пір, поки 

МОЛІТЬСЯ З ЛЮБОВ’Ю, ПІДБАДЬОРЮЙТЕ  

ТИХ, ХТО ДАЛЕКО  

  

Фото: Foto Ðani   

 
 

«Удома» означає бути там, 
де відчуваєш, що тебе 

люблять, де приймають 

тебе… «Удома» означає 
бути біля мами...» 
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прикладом. Вона каже нам про це з 
великою довірою. Вслухаймося в Її 
материнські поради про те, як 
наблизитися до Її Непорочного Серця: 
«Діти мої, у своєму земному житті 
наслідуйте мій приклад. Моє життя 
було болем, мовчанням і безмірною 
вірою та довірою Небесному Отцеві. 
Ніщо не випадкове – ні біль, ні радість, 
ні страждання, ні любов. Усе це 
милості, які вам уділяє мій Син і які 
ведуть вас до вічного життя. Мій Син 
чекає від вас любові й молитви в Ньому. 
Молитися й любити в Ньому – як мати 
навчаю вас – це означає молитися в 
тиші своєї душі, а не лише проказувати 
вустами. Це є й найменший гарний 
жест, учинений в ім’я мого Сина, це 
терпеливість, милосердя, прийняття 
болю і жертва, вчинена заради іншого. 
Діти мої, мій Син дивиться на вас». 
«Причина, через яку Я з вами, моя місія - 
допомогти вам, щоби перемогло Добро, 
хоча зараз це вам і здається 
неможливим. Знаю, що багато речей ви 
не розумієте так само, як і я не 
розуміла всього того, що мій син 
пояснював мені, поки ріс біля мене, 
однак я вірила Йому і наслідувала Його. 
Того ж прошу й у вас - вірте мені і 
наслідуйте мене. Діти мої, але 
наслідувати мене - означає любити 
мого Сина понад усе, любити Його в 
кожній людині без винятку».  
 «Любов до Бога і любов до 
ближнього - шлях, яким вам належить 
піти. Ця любов, діти мої, безмежна, це 
любов, яка народжується в істині і 
триває до самого кінця. Слідуйте за 
мною, діти мої, щоби й інші, пізнаючи 
істину і любов у вас, слідували за вами». 

 Молитва: 

 
 «Маріє, моя Мати, посвячую себе 
Твоєму Непорочному Серцю в житті й у 
смерті, щоб оберігало мене від усякої 
загибелі душі і тіла. Мати, я знаю, що 
ті, хто знаходяться під Твоєї захистом, 
- у безпеці. І тому віддаюся Твоєму 
Серцю з повною довірою зараз й у 
вічності. Амінь». 

 
(Терезія Ґажіова) 

Вона закликає нас молитися три 
Вервиці: Радісні, Скорботні і Славні 
таємниці - щодня, серцем, разом. Під 
час спільної молитви Вервиці в сім'ї 
Марія присутня, захищає нас, веде, 
показує шлях. 
 Її присутність і любов ми пізнаємо 
в читанні Святого Письма і в 
посланнях, які Вона залишила при своїх 
явліннях. Вона сказала нам про це: 
«Покладіть Святе Письмо на видне 
місце у своїй сім‘ї, читайте його, 
роздумуйте над ним і вчіться, як Бог 
любить свій народ. Його любов 
являється і в теперішніх часах, бо  
посилає мене до вас, щоб закликала вас 
на дорогу спасіння. Діточки, Бог 
великий і велика Його любов до всього 
творіння. Тому моліться, щоб 
зрозуміти Божу любов і доброту. Як 
дар доброти і любові Бога-Творця і я з 
вами». 
 Божа любов виразно проявляється 
в сьогоднішній час і через багато 
об’явлень Діви Марії. Скільки благодаті 
й дотиків Божої любові відбувається в 
місцях, куди Господь посилає на землю 
Марію. Одне з них - Фатіма. У цей 
місяць погляд Маріїних дітей 
спрямований на століття Фатімських 
об‘явлень, і Меджуґор'є пов'язане з цим 
місцем. 25 серпня 1991 року 
Богородиця сказала: «Закликаю вас до 
відречення впродовж дев’яти днів, щоби 
з вашою допомогою здійснилося все те, 
що я хочу здійснити через тайни, які 
розпочала у Фатімі».  
 Сьогодні ми покликані свідчити 
тим, хто далеко від Бога. Далеко можуть 
бути і «блудні сини», але так само і ми - 
ті, хто фізично знаходиться постійно 
поруч з Отцем, як старший син із 
притчі, а ось серцем - дуже далеко від 
Нього. 
 Давати свідчення про присутність 
Марії - це заклик завжди починати 
заново і знову повертатися до 
відповідальної роботи над своїм серцем. 
Коли моє серце поруч з Її Непорочним 
Серцем, то будуть близько й усі інші. 
Яким є моє серце, такими будуть і люди 
біля мене. Свідчення Божої любові і 
присутності Марії починається з любові 
мого серця. 
 Марія вчить нас свідчити Її 
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«Моє Непорочне Серце 

кровоточить, бачачи вас               

у гріху й у грішних звичках. 

Закликаю вас: верніться 

до Бога та до молитви, 

щоб вам було добре                          

на землі...» 

                          (25.04.2016) 

 

 

«З радістю в серці усіх вас                          

люблю і закликаю вас приблизитися               

до мого Непорочного Серця, щоб                

я могла вас іще більше наблизити                   

до мого Сина Ісуса, щоб Він дав вам     

Свій мир і любов, які є поживою                     

для кожного з вас…» 

                                       (25.06.2013) 

 

«З радістю вас і сьогодні 

закликаю: відкрийте 

ваші серця і слухайте 

мій заклик. Я знову хочу 

наблизити вас до мого 

Непорочного Серця,                         

де знайдете прибіжище                  

і мир…»  

                       (25.01.2012) 

 

 

«Діточки, наблизьтесь    

ще більше моєму 

Непорочному Серцю,                  

щоб я могла вести всіх вас 

до вічності…»  

                        (25.06.2011) 

 

«Жертвуйте усі свої    

радощі та смутки моєму 

Непорочному Серцю, щоби    

я могла вас всіх провадити 

до мого Найдорожчого Сина, 

щоб у Його Серці ви 

знайшли радість…»  

                          (25.09.2009) 



7  

 

Наша наступна молитовна зустріч відбудеться 

 
в суботу, 06.05.2017. 

   
 

В цьому місяці будемо молитися 
 

за всіх, хто далеко від Бога. 
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       Більш детальна інформація на: www.medjugorje.com.ua,   

                                                            www.svetlomariino.com 

ЗРОБІМО ПОДАРУНОК БОГОРОДИЦІ                                                        

ДО 100 РІЧНИЦІ ЇЇ ОБ'ЯВЛЕНЬ В ФАТІМІ  
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ПОСТІТЬ СЕРЦЕМ      

Піст і молитва — здоров’я душі 

 Стара приказка гласить: «У здоровому тілі – 

здоровий дух». Однак на такій самій підставі 
можна сказати: «Здорове тіло – від здорового духа!» 
Людина являє собою єдине ціле, навіть якщо і 
говорять окремо про тіло, душу й духа. Стан 
кожного з цих складників виявляється і впливає на 

стан іншого.  

все більше тих, хто страждає від 

депресії, втратив смисл життя, і тих, 

хто залежить від таблеток, у яких вони 

ш у к а ю т ь  з а с п о к о є н н я ,  щ о 

відбивається на фізичному стані 

організму.  

 Я не маю наміру порушувати тут 

усю психопатологічну проблематику, 

пропонувати спрощені рецепти для 

всіх душевних хвороб або давати 

примарну надію тим, хто несе хрест 

душевних хвороб, але хочу тільки 

звернути увагу, що за допомогою посту 

і молитви людській душі легше 

зоставатися здоровою і зберігати мир. 

Тому важливо розуміти, що потрібно 

уникати рабства і плекати внутрішню 

свободу, а всі ці проблеми 

починаються із травм дитячого віку. 

Коли запитують, чи потрібно постити 

дітям, то відповідь повинна бути 

ствердною. Звичайно, мова не про 

такий піст, якого дотримуються 

доросл і,  але про виховання 

правильного ставлення до себе й 

інших. 

 Якщо діти від початку живуть в 

умовах розкоші та отримують усе, що 

захочуть, негайно і без зусиль, у них не 

розвиваються в потрібній кількості 

окремі душевні механізми, які пізніше 

стануть потрібні їм у житті. Якщо в 

сім’ї тільки одна дитина чи дві, то вони 

ростуть в атмосфері, в якій стають 

егоцентричні та недостатньо 

розвивають правильне ставлення до 

інших. Життя, однак, не просте, у 

ньому будуть труднощі, проблеми і 

 Вочевидь, що піст позитивно 

впливає на стан здоров’я тіла і 

підтримку його рівноваги, а водночас – 

прямо чи опосередковано – і на стан 

псих іки .  Якщо поруш ується 

фізіологічна рівновага, під загрозою 

опиняється і рівновага психіки, а вона, 

своєю чергою, впливає на тіло. 

Можливо, найбільш очевидно це в двох 

крайніх станах психіки, які 

проявляються через тіло: булімії та 

анорексії. Булімія – це надмірне 

споживання їжі у поєднанні зі 

штучним викликанням блювоти, а 

анорексія – відмова від їжі. В основі 

обох цих станів – дисбаланс психіки, 

який виникає внаслідок порушення 

стосунків із людьми, а також до себе і 

до природи.   

 З ц і л е н н я  т а к и х  с т а н і в 

починається тоді, коли душа 

вивільняється від негативного і 

мінливого ставлення до себе та до 

інших. У цьому значенні піст і молитва 

– це саме гігієна душі. В основі 

душевних хвороб лежить утрата 

внутрішньої свободи, коли людина 

поглинається самою собою, речами і 

задоволеннями та стає фактично 

рабом сама собі, іншим людям та 

матеріальним речам, і в такому стані 

руйнує себе. Скільки людей розтратили 

своє фізичне і духовне здоров’я, тому 

що були травмовані і обтяжені, а в 

пошуках миру і вирішення своїх 

проблем вдавалися до алкоголю, 

наркотиків та інших залежностей! Не 

секрет, що залежних стає все більше, 
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боротьба, у якій перемагають і 

програють, або, у всякому разі, не 

отримують негайно й без особливих 

зусиль того, що людина побажає.  

 Той, хто з дитинства звик мати все 

завжди та відразу і не навчився 

дивитися на інших безвідносно до того, 

наскільки вони відповідають його 

потребам, у ситуаціях відмови втрачає 

свій душевний спокій і руйнується. 

Тому зараз все більше людей із 

нестабільною психікою, які втрачають 

смисл життя від першої поразки у 

навчанні, роботі або в коханні, не 

знаходять радості в житті і, обтяжені 

егоїзмом, звертають на шляхи, на яких 

продовжують руйнувати себе та інших. 

Це призводить до стану або 

пригнічення, або агресивності, які 

можуть брати на себе різні лики.  

 Усе, що я хотів сказати, можна 

подати набагато простіше: якщо ми 

хочемо розглянути якусь картину і 

насолодитися її красою, потрібно 

відійти від неї на таку відстань, щоб 

побачити в усіх деталях. Коли 

спостерігач підходить до витвору 

мистецтва надто близько, його погляд 

затримується на елементах, які мають 

значення тільки у своїй сукупності. 

Тому хтось може побачити лише тінь, 

якусь чорну цятку або нерівну лінію, а 

хтось, можливо, побачить лише квітку 

або красивий відтінок. Ні в першому, 

ні в другому випадку спостерігач не 

зможе оцінити картини. Перший, 

швидше за все, назве картину темною, 

а другий – світлою, проте ні перше 

судження, ні друге не будуть 

правильними. Бо й тінь, і світло 

виконують лише певну функцію. Те ж 

можна сказати і про людину, яка 

втратила внутрішню свободу. Вона 

опиняється надто близько до самої 

себе, до речей і до інших людей, і як 

наслідок – губить уяву про всю повноту 

життя та створює нездорові стосунки.  

 Зрозуміло, що було б добре, аби 

кожна людина, а особливо дитина, 

мала все необхідне для життя, а все ж 

потрібно з малих літ учитися дивитися 

на життя і все, що в ньому є, у свободі 

серця і душі. Цього легше навчитися, 

якщо в сім’ї постять двічі на тиждень, 

як просить Богородиця. У цьому 

випадку дітям пояснюють, що 

протягом цих двох днів не споживають 

нічого зайвого, нічого, що зрештою не є 

насущним.  

 Так, якщо в один із таких днів – у 

середу і п’ятницю – хтось подарує 

дитині шоколаду, її попросять 

відкласти смаколик до завтра. 

Шоколада – її, але доторкнутися до неї 

можна буде лише завтра. Цей час до 

завтрашнього дня стає часом 

душевного зусилля, коли дитина 

вправляється дивитися на те, що 

любить і чого хоче, – і відкладати це до 

завтра, а через це звикає не слідувати 

за речами із жадібністю та егоїзмом. Із 

цього зусилля народжується внутрішня 

свобода, яка пізніше допоможе їй у 

житті ставитися до себе, інших людей і 

речей із гідністю справжньої людини.             
 

 

 
 

...з малих літ  

учитися дивитися  
на життя і все, що  

в ньому є, у свободі 
серця і душі... 
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 Щоб зрозуміти Папу Франциска, 
його дії і духовні наміри, потрібно 
найперше зрозуміти його стосунки з 
Марією. Так починається анотація до 

книги «Папа Франциск. Марія. Думки 
про Божу Матір». На обкладинці книги 
Понтифік стоїть біля статуї Марії з 
великим букетом квітів, торкаючись Її 

ніг. За словами кардинала Комастрі, 
Святіший Отець виражає своє 
ставлення до Марії дуже просто – 
після кожної своєї поїздки він 

приносить квіти до базиліки Санта 
Марія Маджоре (італ. Santa Maria 
Maggiore) в Римі та як син розказує 
про себе своїй Матері. 

 Відомий, як Папа глибоко 
пов’язаний із Марією духовно, 
Франциск здивував світ. Навіть 
найбільш критично настроєні ЗМІ у 

захваті від нього. Журнал «The Rolling 
Stone» назвав його «крутим Папою», а 
журнал «Time» – Людиною року. 
 Папа Франциск був обраний на 

свій пост 13 березня 2013 року. Після 
свого обрання в посланні до 
кардинала Патріарха Лісабона він 
попросив посвятити свій понтифікат 

Фатімській Божій Матері, і єпископи 
Португалії здійснили його бажання 13 
травня того ж року. 
 Під час першої своєї проповіді 17 

травня 2013 року, після молитви 

«Ангел Господній», Понтифік говорив 
про Боже Милосердя, згадуючи про 
те, як 1992 року в Буенос-Айрес була 
привезена статуя Божої Матері 

Фатімської. 
 13 жовтня 2015 року, перед 
початком Папської ради щодо Нової 
євангелізації і Року віри, Папа 

попросив привезти статую Божої 
Матері  Фатімської  з  каплиці 
об’явлень. Усім нам знайомий образ, 
де Фатімська Божа Мати являється 

дітям-пастушкам, які стоять на 
к о л і н а х .  А д ж е  с п р а в ж н я 
євангелізація, за словами Папи 
Франциска, – це євангелізація на 

колінах.  
 13 жовтня 2013 року Папа 
організував дні, посвячені Марії. 
Разом зі спеціально запрошеними 

Ватиканом представниками головних 
марійних санктуаріїв і  місць 
паломництв,  в тому числі  і 
представник ів  меджуґорсько ї 

парафії, Понтифік провів акт 
посвяти Матері Божої Фатімській. 
Статуя Божої Матері Фатімської 
стояла на тому місці, де було 

здійснено замах на Папу Івана-Павла 
ІІ. «О Маріє, дай нам відчути Твій 
Материнський погляд», – так звучало 
його послання того дня.  

  

ПАПА ФРАНЦИСК:  

СИН ПІД ЛЮБЛЯЧИМ ПОГЛЯДОМ МАТЕРІ 

Один крок назад із Святими Отцями 
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 Можна сказати, що Папа 
Франциск – це Понтифік, який 
завжди знаходиться під поглядом 
Марії, він знає його, як ніхто інший, і 

знає саме як погляд своєї Матері:                 
«Погляд! Який важливий він! Часто 
один лише погляд промовляє про те, 
чого слова не можуть або не 

насмілюються висловити. Погляд 
Марії повний любові, ніжності і 
милосердя, він звернений на кожного 
з нас, як на свою дитину. І як Вона 

дивиться? Вона дивиться на нас як 
Матір, повна ніжності, милосердя і 
любові. Так вона дивилася і на Свого 
Сина в найрізноманітніші хвилини 

Його життя. У радісні і світлі, у 

скорботні і славні, як ми споглядаємо 
Її в таємницях Розарію, сповнену 
любові. Коли ми стомлені і засмучені, 
коли ми хилимося під тягарем 

проблем, тоді ми дивимося на Марію і 
відчуваємо Її погляд, який говорить 
нашому серцю: «Будь сміливішим, 
моє дитя, я тут і я тебе захищаю». 

 Погляд Марії спрямований і на 
Ісуса, Якого Вона носила у Своєму 
лоні, споглядала під хрестом. Вона 
каже нам: «Дивися на Мого Сина, 

постійно тримай свій погляд на 
Ньому, слухай Його, говори з Ним. 
Він дивиться на тебе з любов’ю. Не 
бійся. Він навчить тебе слідувати за 

Ним і свідчити про Нього». 
  

 13 травня 1917 року, 100 років 

назад, у селі Фатімі, у центрі 
Португалії, трьом дітям – Луції, 
Жасинті та Франциску, котрі пасли 
овець, – явилася прекрасна Пані на 

хмарі у сліпучому світлі. Протягом 
шести місяців Мати Божа являлася 
дітям 13 числа кожного місяця. Вона 
закликала до покаяння і молитви за 

грішників на вервиці. 
 Уже 2015 року Святіший Отець 
висловив свій намір відвідати Фатіму 
на 100-літній ювілей.  

 Це відбудеться 12-13 травня 
2017  року .  Папський  л і так 
приземлиться неподалік від місця 
об’явлень. Папа Франциск відвідає 

Фат іму  як  «паломник  серед 
паломників». Він буде 6-м за 
рахунком Понтифіком, який відвідав 
Португалію. 

 Усю інформацію про цей захід 
м о ж н а  з н а й т и  н а  с а й т і : 
www.papa2017.fatima.pt.  
 П р о г р а м а  п а л о м н и ц т в а 

С в я т і ш о г о  О т ц я : 
www.papa2017.fatima.pt/en/events. 
 На цьому ж сайті доступна 
пряма трансляція зі святині – 

www.papa2017.fatima.pt/en/pages/
online-transmissions.  

ПАПА ФРАНЦИСК:  

ПАЛОМНИЦТВО ДО ФАТІМИ 13 ТРАВНЯ 2017 РОКУ 

 Офіційне лого паломництва Святішого 

Отця в Фатіму. Джерело: papa2017.fatima.pt 
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 Кожного місяця з травня до 
жовтня 2017 року на цьому сайті 
буде доступною пряма трансляція 
всіх молитов і богослужінь, які 

прохо ди ти мут ь  н а  т ери тор і ї 
Санктуарію у ніч із 12 на 13 число 
(молитва Розарію, процесія зі 
свічками…) і вдень 13-го. 
 Фатімських дітей Жасінту і 
Франциcка оголосять святими. Уперше 
діти, які не були мучениками, будуть 
прославлені як святі. 
 Готуючись до цієї великої події – 
100-літнього ювілею об’явлень Божої 
М ат ер і  у  Фат ім і ,  спр о бу єм о 
подивитися на Марію поглядом 
дитини, як це робить Папа Франциск, 
і помолитися разом із ним: 
 «Пресвята Фатімська Діво Маріє, 
ми неустанно дякуємо Тобі за Твою 
Материнську присутн ість.  Ми 
прославляємо в Тобі великі діла Божі, 
які Він не втомлюється здійснювати, 
щоб показати Своє милосердя людям, 

обтяжених злом, зранені гріхом, аби їх 
зцілити і врятувати. Прийми у Своїй 
Материнській доброті наш акт 
посвяти, який ми в цілковитій довірі 
здійснюємо сьогодні перед Твоїм 
таким дорогим для нас образом. Ми 
впевнені, що кожен із нас цінний у 
Твоїх очах і що для Тебе ніщо, що є в 
нашому серці, не є чужим. 
 Ми благаємо, щоб Твій погляд, 
повний любові, торкнувся нас, і ми 
пізнали потішаючу ніжність Твоєї 
усмішки. Захорони наше життя у 
Своїх обіймах, благослови й укріпи 
наші добрі наміри, укріпи віру, 
підтримай і освяти надію, пробуди й 
оживи любов. 
 Веди нас усіх дорогою святості. 
Навчай нас особливої любові до малих 
і бідних, до відкинутих і стражденних, 
до грішників і заблуканих серцем. 
Збери всіх під Твій покров і довір їх 
Твоєму улюбленому Синові, нашому 
Господу Ісусові Христові. Амінь». 

За матеріалами: www.papa2017.fatima.pt і Радіо Ватикану 

 Меджуґор’я стало для мене 
серцем, у якому я зустрілася вперше 

з серцем моєї небесної Мами 
Богородиці. Я з дитинства завжди 
любила Ісуса, а Богородиця була для 

мене такою далекою, що я ніколи не 
відчувала її присутності, хоча вона 

завжди освітлювала мою дорогу до 
Ісуса.  

 Коли я була в Меджуґор’ї, де 
присутність Богородиці відчувається 
так близько, мені було тепло і 

радісно перебувати в її обіймах. 
Через  ї ї  Непорочне,  чисте , 

турботливе серце я по-іншому 
поглянула на Сповідь, молитву 

серцем, Святе Письмо, піст, Службу 
Божу (п’ять послань, про які часто 
говорить Богородиця).   

 Я почала бачити, як цих 5 
послань міняло моє життя. Через 

молитву серцем (молитву на вервиці) 
Богородиця тримала мене за руку, 

відкривала мені мої рани серця, й 
Ісус через прохання Своєї Матері 
зц і ляв  ї х .  Прощення  —  це 

найпрекрасніше, що може бути. Я 
змогла  прийти  і  попросити 

пробачення в тих, кого так тяжко 
було пробачити. Відчувала, як 

ставала вільною, а серце свобідним, 
радісним і ніжним. Труднощі, 
пережиті мною, і ті, які зараз 

переживаю, — усе в молитві передаю 
Мамі, яка любить безмежно і так 

хоче, щоб я, її дитина, завжди 
приходила до неї, бо її присутність 

така явна, така жива. Коли буває 
тяжко прийняти якісь життєві 
ситуації, кличу її, говорю з нею і 

кажу: "Мамусю, Мамусю, ти моя ти 
остання надія! Ти бачиш моє серце, 

МОЯ НІЖНА МАМА 
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поможи мені!" І відчуваю, 
що вона поряд, приходить і 

заспокоює моє серце. Усе, 
що я зрозуміла через 
молитву, — це те, що 

Богородиці потрібна наша 
довіра, наше відкрите 

серце. 5 послань (Сповідь, 
Служба Божа, молитва на 

вервиці, Святе Письмо, піст)  стали 
для мене не каменями, які потрібно 
носити як щось тяжке і неможливе, 

а через мою Маму небесну вони 
ставали для мене рад і стю, 

вдячністю, підтримкою. Це не 
рамки, обмеження, а охорона Бога, 

захист мене і мого життя через 
Богородицю. Як багато чудес почало 
відбуватися в моїй сім’ї, навколо 

мене, в моєму житті, коли я це 
збагнула . Якою великою та 

могутньою є довіра і відкрите серце. 
Дякую за це безмежно велике 

відкриття в моєму житті! Дякую за 
цю прекрасну зустріч серця мого і 
серця моєї небесної Мами, яка так 

ніжно і бережно веде мене! Сумує зі 

мною, коли мені сумно. Підтримує 
мене, коли важко. Радіє зі мною, 

коли радісно мені. Охороняє мене, 
відкриває мені через своє любляче 

Серце волю Божу в моєму житті, 
випрошує у свого сина Ісуса для 
мене потрібні ласки і благодаті. Там, 

де неясність і незнання, — усе через 
молитву стає ясним і явним. Тепер я 

нічого не боюся, бо зі мною 
Богородиця! Вона ніколи не 

розбиває серця. Хочу завжди 
тримати її за теплу руку і ніколи не 
відпускати. 

 
Тетяна, Україна  

 
 
 

 

 
 

...яка любить безмежно                                 
і так хоче, щоб я, її дитина,           
завжди приходила до неї... 
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Меджуґорська молитовна зустріч в Україні,  

29 квітня 2017 року  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фотографії і відеоз зустрічі Ви знайдете на наших веб-сторінках:  

svetlomariino.com  i  medjugorje.com.ua 

 
 

 

Міжнародні семінари 2017 р. в Меджуґорiї: 
 

- 5-й Міжнародний семінар за захист життя: 24.-27.05.2017. 

- 22-й Міжнародний семінар для священиків: 3.-8.07.2017. 

- 28-а Міжнародна молитовна зустріч для молоді «Младіфест»:                        

1.-6.08.2017. 

- 18-й Міжнародний семінар для подружніх пар: 8.-11.11.2017. 

- Семінари посту, молитви і мовчання для груп з різних країн: 
 

        Литва: 14.- 19.05.2017. 

  Koнтакт: Danute, +37061194971, e-mail: mirija3@gmail.com 
 

        Латвия: 22.10 -27.10.2017  

        Koнтакт: Aldis, +371 26544985; e-mail: aldej@inbox.lv      

      

Запрошуємо Вас! 
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“Дорогі діти! І сьогодні в моєму серці радість. Я хочу подякувати вам за те,                                     
що робите здійсненним мій план. Кожен з вас важливий, тому, дітоньки,                                   

моліться і радійте разом зі мною за кожне серце, яке навернулося                                                         
і стало знаряддям миру в світі. Молитовні групи є сильні —                                                                      
через них, діти, я можу бачити, що Святий Дух діє у світі.                                                            

Дякую вам, що відповіли на мій заклик!” (25.06.2004) 

Молитовні групи СМ 

Молитовні групи стараються 
зустрічатися хоча б раз на тиждень. 

Моляться молитву вервиці в різних 
намірах Богородиці; роздумують над 

Святим Письмом і моляться молитву 
посвячення себе Непорочному Серцю 
Діви Марії і Найсвятішому Серцю Ісуса. 

Допомагають конкретним служінням у 

своїх парафіях. 

Газета виходить щомісяця з грудня 2004 року, 

після 25-го числа кожного місяця, коли 
Богородиця дає послання. Газета розсилається 

через інтернет російською, словацькою, 

українською, англійською, німецькою, 

литовською і латиською мовами. 

За допомогою газети “Світло Марії” ми 

єднаємося з молитовними групами у різних 
країнах. Разом з нами моляться наші брати і 

сестри в Росії і в Україні, в Литві, Латвії, 

Молдавії і Білорусі, в Казахстані і 

Таджикистані, Румунії, Пакистані, США, Індії, 
Німеччині, Австрії, Словаччині і Чехії. 

Ми намагаємось жити за посланнями Богородиці: 
 

• жити за Євангелієм щодня 

• щодня молитись три вервиці 

• постити в середу і п’ятницю 

• щомісяця сповідатись 

• часто брати участь в св.Літургії, причащатись,  

  адорувати Найсвятіші Тайни  

• молитись за священиків  

• зустрічатись в молитовних групах хоча б раз на тиждень 

• конкретно служити, допомагати ближнім  
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Інтернет-сторінки про Меджуґор’є:

Якщо ви бажаєте фінансово підтримати місію “Світло Марії”, можете переказати свій 

внесок на рахунок: 

власник рахунку: SVETLO MÁRIINO, n.o.; 

название банка: Slovenská sporiteľňa (Erste Group bank);  

номер счёта: 5058517603 / 0900;  

IBAN: SK5409000000005058517603; 

BIC/SWIFT: GIBASKBX; 

IČO:45743304.                                                                                  Щиро Вам дякуємо! 

Відповідно до постанови, виданої папою Урбаном VIII і проголошенням II Ватиканського собору, автор заявляє, 
що не має наміру випереджувати офіційного рішення Церкви про надприродний характер подій та послань, про які 
говориться на цих сторінках. Це право належить до компетенції і авторитету Церкви, якій автор повністю 
підкоряється. Такі слова як "об'явлення, чудеса, послання" та інші подібні вислови записані зі слів людей 

Шановні читачі часопису «Світло Марії»! Поширення цього видання без виправлень дозволене і вітається. При 
копіюванні окремих частин і їх використанні в іншому контексті необхідно отримати спеціальний дозвіл в редакції. 
Контакти  за адресою: gospa3@gmail.com 

 
CM 

Меджуґор'є 
Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 

tel. mob:   + 387 63 707 636 
gospa3@gmail.com 

 

Словаччина 
Marta Uchalová 

tel. mob: + 421 905 412 040 

marta@maria.sk 
 

Чеська Республіка 
Jana Prudká 

jprudka@email.cz 

Алина Иванова 
тел.моб.: +79169339651  

alinamarija@inbox.ru 

Інформаційний центр 
Меджуґор’я в Україні 

тел. моб.: +38 097 6795 222 

info@medjugorje.com.ua  

Danute Totoraytite 
tel: + 370 52 343 330 

mirija3@gmail.com 
 

Mārīte Jēkabsone  

tel. mob: + 371 29 496 878  

bernadetster@gmail.com 

Franciska Strode  
tel. mob: + 371 26 300 819  

franciska.strode@inbox.lv  
 

Владимир Надкреницини 

nadkrenicinii@mail.ru 
 

Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

Lenka Marhefková 

lenka.marhefkova@gmail.com 

СЛОВАЦЬКА: 

www.medjugorje.sk 
 

ЧЕСЬКА: 

www.medjugorje.cz 

 
РОСІЙСЬКА:  

www.medjugorje.ru 

 
УКРАЇНСЬКА:  

www.medjugorje.com.ua 

ЛАТИСЬКА: 

www.medjugorje.lv 
 

ЛИТОВСЬКА: 

www.medjugorje.lt 

 
АНГЛІЙСЬКА: 

www.medjugorje.net 

 
НІМЕЦЬКА: 

www.medjugorje.de 

Веб-сторінка  

молитовної групи «Світло Марії» 
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